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Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

› Vedtatt i Fylkestinget 10. 
desember, 2014

› Høringen ga god 
tilslutning til dokumentet 

› Mye positiv 
tilbakemelding på 
inkluderende og god 
prosess med mye 
medvirkning i utviklingen 
av planen.

› Første handlingsplan er 
nå ute på høring



Hva ønsker vi å oppnå med regional plan?

› Ett nytt felleskap i Buskerud innenfor verdiskaping og 
næringsutvikling - PARTNERSKAPET

› Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter 
Buskerud og således også den enkelte region inn i et 
større bilde

› Anerkjenne regionenes innsats og forutsetninger

› Fokusert innsats innenfor temaene i planen som bygger 
på hvor næringslivet i regionene antas å ha best 
forutsetninger

Foto: BFK



Virkeområdet og virkeperiode 6 år



Noen forutsetninger i Buskerud

› Fylket består av seks kommuneregioner med til dels 
svært ulik næringsstruktur og kompetansebehov.

› Til tross for et konkurransekraftig næringsliv for fylket 
sett under ett, så varierer  næringslivets robusthet og 
sårbarhet mellom og i regionene

› Befolkningsutviklingen er positiv i nedre del av fylket, 
mens kommuner i andre deler av fylket opplever 
nedgang i folketallet.

› Til tross for økt sysselsetting trengs flere kvalifiserte 
arbeidstakere i hele fylket. 

› Selv om virksomheter innenfor flere næringer i Buskerud 
er verdensledende og innovative, er det uutnyttede 
potensialer i alle regionene. 



Visjon og mål

Tydeliggjøres gjennom:
• Sysselsettingsvekst 
• Omsetningsvekst 
• Lønnsomhet i 

næringslivet
• Vekst i nyetableringer
• Etc.



Kompetanse
› Delmål: Mer relevant kompetanse for fremtidens 

arbeidsliv

› Satsingsområder:

› Rett kompetanse

› Styrke kompetanseutviklingen i eksisterende og 
fremtidige vekstnæringer

› Økt samarbeid mellom aktører i Buskerud og ledende 
miljøer

› Øke yrkesdeltagelsen



Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen
› Buskerud fylkeskommune: Leder av det regionale 

partnerskapet

› Kommunene/regionene representert ved KS i partnerskapet. 

› NHO Buskerud

› LO Buskerud

› Næringsforeninger: valgt representant ved oppstart

› Fylkesmannen i Buskerud

› NAV Buskerud

› Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

› Forskningsrådet

› SIVA 

› Høgskolen i Buskerud og Vestfold



Forslag tiltak under delmål "Kompetanse"-2016

Utvikle konkrete tiltak som styrker offentlig sektors rolle og evne 

som drivkraft for innovasjon i offentlig sektor

BFK KS, HSØ, 

kommuneregionen

e, NAV, NFR

Prosjekt «Flere lærebedrifter» utvides og videreføres (i samarbeid 

med Vestfold og Telemark fylker)

BFK NAV, TFK, VFK, 

NHO, LO

Karriere Buskerud – fra utvikling til drift BFK NAV, BFK, 

kommunene

Opprettelse av regionale traineeprogram i Kongsberg og Ringerike HBV DNF, KNF, RNF, BFK

Etablering av en internasjonal "ekspertgruppe".  Rekruttering, 

opplæring og et system for kunnskapsdeling etableres   

BFK Kommunene, KS, 

NFR, HSØ og andre 

relevante 

næringsmiljø/bedri

fter 



Verdiskapingsteam for hvert satsingsområde

› Jljlæj

› Verdiskapingsteam = Arbeidsgrupper

› BFK leder og koordinerer arbeidet på tvers og opp mot 
Partnerstyret som tar strategiske beslutninger

› Verdiskapingsteamene ledes av relevante aktører fra 
Partnerskapet

› Oppfølging av tiltak under hvert delmål og innspill til 
rullering av handlingsplanen

› Innretning av arbeidet tilpasses i hvert 
verdiskapingsteam
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